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 DODATEK Č. 1  
SMLOUVY O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ 

________________________________________________________________________ 
 
1)  MJM agro, a. s. 

se sídlem Cholinská 1048/19, 784 01 Litovel 
IČO: 066 42 331, DIČ: CZ06642331 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11103 
zastoupená Zdeňkem Šoustalem, předsedou představenstva 
jako budoucí prodávající, (dále jen „budoucí prodávající“) 
 

     a 
 
2)  STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 

se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Bratrská 709/34, PSČ 750 11 
IČO: 00301825, DIČ: CZ00301825 
zastoupené Michalem Záchou, náměstkem primátora  
jako budoucí kupující, (dále jen „budoucí kupující“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento  
 

 
dodatek č. 1  

smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 6.6.2019 
 
 

Článek I. 
Úvodní ustanovení 

Tímto dodatkem vyjadřují smluvní strany svou vůli změnit některá ustanovení smlouvy o budoucí 
kupní smlouvě MMPr/SML/950/2019 uzavřené mezi nimi dne 6.6.2019, jejímž předmětem je 
závazek smluvních stran uskutečnit úplatný převod pozemků parc. č. 3401/20 (ostatní plocha-
silnice), parc. č. 3401/21 (ostatní plocha-silnice), parc. č. 3401/22 (ostatní plocha-silnice), 
parc. č. 3412/18 (ostatní plocha-silnice) a parc. č. 3412/22 (ostatní plocha-silnice), všechny 
v katastrálním území Přerov, obec Přerov do 90 kalendářních dnů ode dne splnění podmínek 
stanovených příslušnými právními předpisy pro užívání stavby „I/55 Přerov okružní křižovatka 
Dluhonská“ (dále jen „předmětná smlouva“). 

 

 
Článek II.  

Smluvní strany se dohodly na změně předmětné smlouvy v ustanovení článku III., odst. 4 který 
nově zní:  

„4. Budoucí prodávající se zavazuje převést předmět koupě do vlastnictví budoucího kupujícího bez 
jakýchkoliv právních vad, zejména bez zatížení uvedených v čl. III. odst. 3 této smlouvy. Budoucí 
prodávající zejména nesmí zřídit k předmětu koupě předkupní právo, další zástavní právo mimo 
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zástavní právo uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy, právo stavby dle § 1240 a násl. občanského 
zákona ani věcné břemeno s výjimkou věcných břemen - služebností a jiných zatížení zřízených 
v souvislosti se stavbou „I/55 Přerov okružní křižovatka Dluhonská.“ 

 
 

Článek III. 

(1) Všechna ujednání předmětné smlouvy neměněná tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze 
změny. 

 

Článek IV. 

(1) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o budoucí kupní smlouvě přečetly, že byl 
uzavřen po jejich vzájemném projednání a že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, což stvrzují 
svými podpisy. 

(2) Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 
dvou vyhotoveních. 

(3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). 

(4) Smluvní strany se dohodly, že budoucí kupující uveřejní dodatek prostřednictvím registru smluv 
ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), bez zbytečného odkladu po 
podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

(5) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku v souladu se 
zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Článek V. 

Doložka obce 

Touto doložkou se osvědčuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání 
podmíněné jeho schválením Zastupitelstvem města Přerova na jeho ... zasedání konaném dne ….. 
usnesením č. ………….. 
 

 
V Litovli dne … ………………     V Přerově dne ………………….. 
 
 
 
 
………………………………………….     …………………………………………. 
        MJM agro, a. s.      STATUTÁRNÍ MĚSTO PŘEROV 
      Ing. Zdeněk Šoustal       Michal Zácha 

   předseda představenstva                    náměstek primátora 
 


